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Általános tudnivalók 

A Használati utasítás a biztonságra és a használatra vonatkozó 

fontos utasításokat tartalmazza. Fontos tudnivalókat tartalmaz az 

üzembe helyezésről és a kezelésről. A termék használata előtt alaposan 

olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági előírásokat. A 

használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a 

termék károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai 

Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. 

Őrizze meg a használati útmutatót. A terméket csak a leírtaknak 

megfelelően és a megadott alkalmazási területeken használja. A 

termék harmadik fél számára való továbbadása esetén kézbesítse vele 

annak a teljes dokumentációját is, beleértve a Kezelési útmutatót. 

A Használati és kezelési útmutatóban szereplő képek csak 

illusztrációk. 

Biztonsági tudnivalók 

Rendeltetésszerű használat 

A Lézeres szintező egy elemmel működő, vízmértékkel ellátott, 

lézerfényt kibocsájtó barkácseszköz. 

Az eszközt kizárólag a használati útmutatójában leírtaknak 

megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes 

használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A 

termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Ne működtesse a 

készüléket felügyelet nélkül! 

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás 

használatból eredő károkért nem vállal felelősséget. 

Biztonsági figyelmeztetések 

Használatba vétel előtt olvassa végig a Kezelési útmutatót. 

Ennek a Kezelési útmutatónak a be nem tartásából fakadó károk esetén 
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érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményi károkért nem 

vállalunk felelősséget! 

A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások 

figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem 

vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszti a 

szavatosság/garancia. 

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék önkényes 

átalakítása és/vagy módosítása nem megengedett. Ne szerelje szét a 

készüléket! 

Ha úgy látja, hogy megsérült a készüléke, többé már ne 

használja, hanem vigye el szakszervizbe, vagy juttassa el a legközelebbi 

szelektív hulladékgyűjtő helyre. 

 A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében óvja a 

készüléket a rácseppenő és ráfröccsenő víztől, és soha ne tegyen 

folyadékkal teli tárgyat – például virágvázát – a készülékre. A 

készülékházba beszivárgó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat. 

Ne merítse víz vagy bármilyen más folyadék alá! Ügyeljen rá, hogy ne 

kerüljön víz, illetve más folyadék a készülékházba! 

Kerülje el a következő kedvezőtlen környezeti körülményeket a 

felállítási helyen vagy szállítás közben: Nedvesség vagy túl nagy 

páratartalom. Extrém hideg vagy hőség, közvetlen napsugárzás. Por 

vagy éghető gázok, gőzök, vagy oldószerek jelenléte. Erős rezgés, 

ütődés, ütés. Erős mágneses mezők, pl. gépek vagy hangszórók 

közelében. 

Vigyázat, lézer fény: Ne nézzen bele a lézer-fénysugárba! Ne 

nézzen bele közvetlenül vagy optikai műszeren keresztül. 

Az elemeket és az elemet tartalmazó berendezéseket ne 

helyezze el olyan helyen, ahol sugárzó hőnek – például napfénynek 

vagy tűznek – vannak kitéve. 

Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis 

magasságból való leejtés következtében is megsérülhet. 
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Ha a terméken sérülés, deformálódás látható, akkor ne 

használja tovább.  

Sérülésveszély! 

Ne használja a terméket, ha valamilyen károsodást észlel! 

Ellenőrizze, hogy valamennyi alkatrész szakszerűen van összeszerelve! 

Szakszerűtlen szerelés esetén sérülésveszély áll fenn 

Figyelem! 

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi 

vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, 

és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes 

birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő 

tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyerekekre). 

Figyelem! 

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletek hatásának, 

vagy erős mechanikai igénybevételeknek! Ellenkező esetben a termék 

deformálódhat. 

A terméket semmiképp nem javíthatja, másképp nem 

garantálhatjuk a megfelelő működését. Ezen utasítás figyelmen kívül 

hagyása a garanciát megszünteti. 

NE helyezze a készüléket hőforrás közelébe! 
Figyelmeztetés! Élet- és balesetveszély kisgyerekek és gyerekek 

számára! 

Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a 
csomagolóanyagokkal! A tasakok és fóliák nem játékszerek. Ügyeljen 
arra, hogy gyermeke ne húzza a fejére, vagy le ne nyeljen a részeit. 

A csomagoló anyagok által fulladásveszély áll fenn. A gyerekek 

nem képesek felismerni a készülék használatával fellépő veszélyeket. 

Tárolja a terméket a gyerekek számára nem elérhető helyen! Az 

apró alkatrészeket ne hagyja gyermekek közelében, mert azok fulladást 

okozhatnak! 
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Tudnivalók az akkumulátorokról, elemekről: 

1. Soha ne dobja a terméket tűzbe. Az elemek révén tűz- és 

robbanásveszély állhat fenn. 

2. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel való érintkezéskor 

felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő 

védőkesztyűt. Az elemből kiszivárgó folyadék kémiailag nagyon 

agresszív. A tárgyakat vagy felületeket, amelyekkel érintkezésbe 

kerül, erősen károsíthatja. 

3. Amennyiben az elemből származó folyadék a bőrre vagy 

szembe kerülne, az érintett testrészt öblítse le vízzel és 

forduljon orvoshoz. 

4. Lenyelés veszélye! A kisgyermekek az elemet lenyelhetik, 

fulladás veszélye fenyeget. Az elemeket ezért tárolja 

gyermekektől távol! 

5. Ügyeljen a helyes polaritásra plusz (+) és mínusz (-) 

6. Amennyiben az elem kifolyt, használjon védőkesztyűt és 

tisztítsa ki az elem-rekeszt száraz ruhával. 

7. Az elemeket védje a túlságos hő ellen. 

8. Az elemeket nem szabad feltölteni sem rövidre zárni. 

9. Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye 

ki az elemeket a rekeszből. 

10. Használjon azonos, vagy egyenértékű elemeket. 

11. Mindig egyszerre az összes elemet cserélje. 

12. Az elemeket tilos szétszedni vagy zúzni! 

Használat 

Specifikációk 

- Anyaga: Műanyag 
- Súlya: 210 g 
- Mérete: 105x50x60 mm 
- Pontossága: +/- 0.5 mm/méter 
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- Hullámhossz: 630-650 nm 
- Lézer teljesítmény <5 mW 
- Tápellátás: 3x 1.5 V AG13 elem 
- LED világítással működik 
- Kivetít kereszt vonalakat 
- Függőleges vonalat 
- Vízszintes vonalat 
- Egy pontban való világítás 
- A függőleges és vízszintes buborékok segítenek a megfelelő 

beállításba.  

Használati utasítás 

- Nyomja meg az ON/Off gombot a bekapcsoláshoz 
- Nyomja meg a LED gombot, ahhoz, hogy a készülék világítson 

illetve a buborék jelző világítson. 
- Helyezze stabilan pl. a földre a készüléket. 
- Ezután, a készülék henger alakú fejét eltekerve tudja váltogatni 

a funkciókat, hogy milyen vonalat jelezzen a lézer. 
- Kikapcsoláskor nyomja meg a LED gombot, hogy a fények 

kikapcsoljanak, majd nyomja meg az ON/OFF gombot, hogy a 

készülék kikapcsoljon, ekkor eltűnik a lézervilágítás. 

Ápolás és tisztítás 

 A készülék nem igényel karbantartást, tehát ne szedje szét. 

Tisztítás előtt kapcsolja ki a terméket.  

 Mellőzze a tisztító- és súroló szerek, és a kemény éles tisztító 

eszközök használatát! A szakszerűtlen tisztítás a termék sérülését 

okozhatja! 

 A készüléket gondosan tisztítsa meg pl. egy puha, tiszta ruhával. 
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Leselejtezés 

A csomagolás leselejtezése 

A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és 

papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladék-gyűjtőbe helyezze! 

A Lézeres szintező leselejtezése 

A terméket az országában érvényes selejtezési előírásoknak 

megfelelően selejtezze le. A leselejtezés lehetőségeiről tájékozódjon a 

megfelelő hatóságnál. Amennyiben a termék használhatatlanná válik, a 

törvényi előírások szerint minden felhasználó köteles elkülöníteni a 

háztartási hulladéktól és leadni a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így 

biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újra hasznosítása és a 

környezetkárosító hatások elkerülése.  

Elemek felszámolása:  

Az elhasznált, teljesen lemerült elemeket a speciálisan megjelölt 

gyűjtőedények segítségével a különleges-hulladékgyűjtőben vagy az 

elektrotechnika értékesítőjénél vannak felszámolva. A törvény 

rendelkezései alapján Ön köteles az elemeket felszámolni. A káros 

anyagokat tartalmazó elemeken az alábbi jelölések találhatók: Pb = az 

elem ólmot tartalmaz. Cd = az elem kadmiumot tartalmaz, Hg = az elem 

higanyt tartalmaz. Környezetvédelmi szempontból a készülék az 

élettartama végén nem dobható ki a háztartási hulladékkal. A 

felszámolást az Ön országában levő megfelelő gyűjtőhelyen kell 

végrehajtani. A terméket az elektromos és elektronikus berendezések 

hulladékáról (EEBH) szóló irányelv alapján kell felszámolni. Amennyiben 

kérdése van, forduljon a megfelelő önkormányzathoz, amelynek 

hatáskörébe tartozik a felszámolás. 

 


